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Formulář pro posuzovaní diplomových prací 
 

 

Jméno studenta/ky:  Bc. Kristýna Budilová  

Studijní program:   Elektronická kultura a sémiotika   

Název diplomové práce: Teorie hudebního znaku v peircovské perspektivě 

Jméno posuzovatele/ky: Martin Švantner, PhD 

 

 

Okruhy hodnocení diplomové práce:  

 

A) Formální kritéria 

Formální struktura a úprava práce, úplnost povinných částí práce, gramatická a stylistická 

stránka, korektní a jednotné uvádění zdrojů.  

 

Hodnocení (0-10 bodů): 5 

Připomínky a komentáře: Co se technické stránky věci týče, text splňuje standardní 

formální kritéria – avšak s jednou podstatnou formální chybou: ačkoliv jako hlavní 

teoretický zdroj bere DP sémiotiku C. S. Peirce, v citované literatuře neuvádí jeho díla, 

které hojně cituje a parafrázuje – ani výbory (jako Essential Perice či Collected Papers) ani 

zdroj citovaných rukopisů (MS). Práce neuvádí seznam použitých zkratek. 

 

 

 

B) Struktura práce 

Jasné formulování problému, vymezení cíle a jeho soulad s obsahem práce, celková koncepce 

a struktura práce, adekvátnost postupu a návaznost jednotlivých částí práce.  

 

Hodnocení (0-10 bodů): 2 

Připomínky a komentáře: Téma práce je příliš široce stanovené, jeho explikace je naopak 

provedena velice fragmentárně.  

Text působí jako by neprošel řádnou redakcí, co se struktury týče (některé odstavce se 

opakují a to dokonce i se stejnými překlepy). 

Šíři tématu neodpovídá rozsah prozkoumané literatury. Zásadní slabinou textu se mi jeví 

nedostatečná rešerše (mj. aktuálních textů k tématu).  

Text je konceptuálně/proporčně nedotažený – autorka věnuje – dle mého soudu – zbytečná 

místa Peircově teorii znaku, které pro zbytek práce nemají valný význam (jako např. dělení 

interpretantů). 

Symptomem nekoncepčnosti (a jisté stylistické naivity) textu je např. tvrzení na s. 41, kde 

uvádí experiment K. Hubera „pro zajímavost“, nebo označení „případu čistého ikonu“ jako 

„trochu specifického“ (s. 56); hovoří se „vyloženě o afektech“ (s. 67) atp. 

Neporozuměl jsem významu uvedené analýzy Mozartova koncertu – jak přesně 

souvisí s teoretickými analýzami v diplomové práci? 
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C) Rozbor tématu 

Identifikování a vysvětlení základních pojmů a koncepcí, rozsah a relevantnost použité 

literatury, úroveň práce s odbornou literaturou, adekvátnost výkladu použitých textů. 

 

Hodnocení (0-10 bodů): 2 

Oceňuji autorčinu práci s poněkud náročnějšími texty, jako jsou Peircovy sebrané spisy, 

kladně hodnotím také jistou komparativní pronikavost, která se místy v textu projevuje. 

 

Záporné vlastnosti práce jsou podle mého názoru následující: 

 

1) Podstatným nedostatkem je nejasné stanovení empirického materiálu a to ve dvou 

rovinách:  

a) jednak autorka pracuje s vágním označením „hudba“ (až na pár výjimek, kdy hovoří o 

hudbě „filmové“, „barokní“ nebo „klasicistní“ – což jsou nicméně stále neúnosně široké 

termíny), pod které tradičně patří velmi disparátní oblasti – vedle žánrů, která mají svá 

specifika (od tzv. vážné hudby, přes jazz k technu), jsou zde i problémy spjaté s orientální 

hudbou (a také např. hudbou vztaženou k náboženským rituálům apod). Již tato 

problematika, resp. její vybraná část by stačila na samostatnou DP. 

b) autorka pak směšuje dohromady autorskou tvorbu, recepci hudby, teoretickou recepci 

hudby atd. Tedy nebere v úvahu ani modelového, ani empirického autora či posluchače – 

přičemž tyto kategorie se problematizují, pokud bychom je vztáhnuli např. k improvizující 

jazzové kapele. 

 

2) V textu chybí jasnější vymezení toho, co přesně autorka míní „emocemi“ – místy operuje 

s psychologizujícím, experimentálně psychologickým, afektově-teroretickým či místy se 

sémiotickým pojetím – nebylo mi jasné, které pojetí je podstatné a určující pro její vlastní 

perspektivu. 

 

3) Za velký problém považuji vzhledem k tematizovaným autorům opomenutí důsledné 

tematizace intencionality ve vztahu jak k hudebnímu znaku, tak ve vztahu modelování 

„autora“ hudby. 
 

4) Za velmi limitované, nebo dokonce „překonané“ považuji pochopení „hudebního znaku“ 

jako „akustického“ nebo „grafického“ - což navrhuji jako námět k diskusi (akustické vlastnosti 

dle mého soudu lépe zkoumá akustika a experimentální psychologie, téma grafického je 

tradičně doménou strukturální a vizuální sémiologie; je také věc kompoziční praxe a 

procesuálnost hudby – z těchto hledisek je pak takové dělení - dle mého soudu - umělé a 

zbytečné.) 

 

5) V tomto směru se jeví jako problematické i tvrzení (s. 7), že: „[...] pokud jsou emoce 

objektem hudebního znaku, pochází od autora. Na druhou stranu interpretace hudebního znaku 

se pojí výhradně s úlohou posluchače.“ Proč tedy autorka používá Bernsteinovy texty, kde 

autor interpretuje svoji hudbu? Navíc je takové dělení dle mého soudu zbytečně dualistické až 

kvazikarteziánské. 
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6) Tvrzení (s. 7), navíc stylisticky neobratné („ovšem-ovšem“): „[o]všem proč se věnovat 

pouze akustické stránce hudebního znaku, když noty si každý ihned představí jako jasnou 

reprezentaci hudebního díla? Ovšem ve skutečnosti tomu tak nemusí být. I u jedné skladby se 

mohou notové zápisy podstatně lišit, např. jiný zápis mají jednotlivé sekce hudebního tělesa a 

naprosto jiný zápis má dirigent“, považuji za falešné dilema: hudba není „text/notový zápis a 

provedení“, ale spíše „text/provedení“ (stejně tak srov. s. 12: „Můžeme...sekce?“). Autorka pak 

v tomto směru opomíjí otázku sólového nástroje, hrající skladbu nikoliv s orchestrem. 

 

7) K diskusi: nesouhlasím s autorčinou představou (s. 12) že by v případě: „[...] rozlišování 

mezi akustickým a grafickým vyjádřením hudebního díla. Peirce by obě možnosti 

pravděpodobně označil za dvě materiální instance jednoho a téhož Znaku. Jedná se o podobnou 

situaci, jako když nějaké slovo vyslovíme a napíšeme na kus papíru. Stále se jedná o též slovo, 

tedy tentýž Znak. Shodně tomu je i v případě hudebního díla.“ Není, autorka směšuje různé 

roviny toho co je znak (tady zřejmě jako tone, type a token), navíc přisuzuje Peircovy mylnou 

představu, že např. právě daná materiální instance není znakem (sinsignem). 

 
8) Autorka uvádí (s. 12): „„Druhým a také velmi podstatným důvodem je fakt, že i člověk 

neznalý četby notového zápisu si může z poslechu předvedení nějakého hudebního díla odnést 

svůj vlastní prožitek, svou vlastní zkušenost. A co je důležitější, jedná se o hudební prožitek.“ 

 

Podstatným problémem textu je tak autorčino ledabylé nakládání s recepční estetikou: je třeba 

rozlišovat mezi různými typy recipientů – je rozdíl např. podstatný rozdíl mezi „čtením“ 

notového zápisu („toto je /c3/“) a „čtením notového zápisu“ (toto je /c3/ a zní „lá“ ) a „čtením“ 

které lze škálovat „rychlostním“ způsobem: kdy někdo je schopný přečíst notu a tón zazpívat 

tak, že např. notu odvodí a někdo tak učiní okamžitě. Další kapitolou je čtení not, zpěv a 

„zahrání správné noty“ na nástroj – shrnuto: existují celé soubory různých intenzit, režimů, 

hybridů a směsí, které se v tomto procesu uplatňují. Zkoumání jednoho z nich by opět vydalo 

na celou práci. 

 

9) Autorka (s. 13) chybně přisuzuje Peircovy představu distinktních  

(„aristotelovských“) smyslů, Peircova perspektiva má mnohem blíže k (pragmatistické) 

„embodied perception“. 

 

10) Text DP nedostatečně tematizuje (když už jej tedy nastoluje) pouze naznačený vztah hudby 

s textem a bez; stejně jako pouze nadhozený problém „zhudebnění textu“. 
 

11) Sdělení (na s. 14): „Více o tématu Mozarta jako možného avantgardního umělce hovoří 

Tarasti ve své knize Semiotics of Classical Music: How Mozart, Brahms and Wagner talk to us, 

kde jeho tvorbu podrobil své existencialisticky založené analýze“, mohlo být uvedeno v pozn. 

pod čarou. 

 

12) Jako nepříliš šťastné považuji snahu spojit Kantovu estetickou teorii s modernějšími 

přístupy, zejména pak pro celý text DP spíše zatěžující problematiku „krásného“ (a „libosti“) a 

Hanslickova „Krásna“ (s. 16). 

 

13) Za nepřesvědčivé považuji velmi kostrbaté spojení Peirce a Hanslicka založené na vágní 

poznámce o sdílení „vědeckosti“. Autorka uvádí (s. 17) „Pro Hanslicka je tedy zásadně důležité 

u každé umělecké disciplíny respektovat její technická specifika a při bádání postupovat právě 
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dle nich. Nelze na umění obecně uplatnit obecná metafyzická dogmata“, avšak to právě DP, 

z mé perspektivy, činí – např. když nerozlišuje mezi žánry apod., viz výše. Spojuje např. pod 

zdáním jednoty dvě odlišná paradigmata – Hanslickův formalismus - v důsledku mysticizující 

platonismus („hudba jako Krásno“) a Peircův sémiotický realismus. 

 

14) Autorka nedostatečně uvedené pojetí symbolické formy E. Cassirera, které se navíc, stejně 

jako další koncepce v textu objevuje jako duch a vzápětí stejně tak mizí. 

 

 

 

D) Aspekt originality 

Vlastní autorská analýza řešeného problému, schopnost samostatně a tvořivě uvažovat 

a navrhovat řešení, vlastní argumentační a formulační úroveň. 

 

Hodnocení (0-10 bodů): 5 

Připomínky a komentáře: Práce je celkově eklektická, žádné originální myšlenky či 

překvapivá zjištění nepřináší, což u těchto prací není nutně velké mínus. Za jedinou 

originálnější část, která není pouze sumarizací několika mála textů, může být rozbor 

klavírního koncertu. Tento rozbor, kde je znát jistý originálnější rukopis autorky, však 

jednak neříká nic než poměrně banální zjištění (jako to, že jde o tradiční sonátovou formu) 

a za druhé v něm autorka často používá žurnalismy (to, že nemá rozbor žádný větší význam 

pro celek práce, jsem zmínil výše). 

 

 

 

E) Význam práce 

Formulovaní jasných a zdůvodnitelných závěrů, adekvátnost a úplnost splnění cílů práce, 

celková odborná úroveň a přínos práce.  

 

Hodnocení (0-10 bodů): 3 

Připomínky a komentáře:  

Závěr je pouze zopakováním řečeného v textu. Dílčí závěry často vyznívají poněkud 

nepřesvědčivě: „Oba, jak Hanslick, tak Langerová, tedy ve svém chápání Krásy nějak pracují s 

Kantovými myšlenkami. Přesto jsou jejich přístupy k hudebnímu umění odlišné“ (kurzíva MŠ);  

 

Autorka uzavírá celou DP tvrzením (s. 68), že „[n]elze říci, že by některý z těchto přístupů byl 

správnější nežli jiný a ani to není cílem této práce.“  

Vyvstává otázka, k čemu takovou práci psát? Bylo by třeba dobré říci, k čemu je který přístup 

vhodnější, co nám vysvětlí atp. Pokud nám aplikovaná teorie neobjasní nic, je snad zbytečná, 

stejně jako celá takto pojatá „aplikovaná sémiotika“ – a, s prominutím, stejně jako samotná 

diplomová práce, která se a priori vzdává jakéhokoliv (i velmi formálního) hodnotícího 

zjištění.  

 

 

 

Otázky na obhajobu:  
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Viz poznámky výše. 
Jaké jsou limity představených přístupů a který se jeví jako vhodný k analýze a proč? 

 

 

 

Součet bodů (0-50 bodů): 17 

Celkové hodnocení (známka)*: Dobře. 

 

Hodnotící stupnice:  

50-40 bodů: 1 – výborně 

39- 25 bodů: 2 – velmi dobře 

24- 15 bodů: 3 – dobře 

14-0 bodů: 4 – nedostatečně 

 

* V případě, že některý z okruhů hodnocení A), B), C), D) je hodnocený počtem bodů 0, 

práce je klasifikována známkou 4.  

 

 

 

Datum:   

 

 

........................................ 

podpis   

 


